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Vakantie in het groen
Camping en speelpark De Heldense Bossen 

ligt midden in een uitgestrekt bosgebied.

In de zomervakantie is het een bruisende camping 

voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Buiten 

de schoolvakanties is het dé plek voor de actieve 

50+ers die van natuur, wandelen en fi etsen houdt. 

Land van 
Peel en Maas
De camping ligt in het hart van het land van 

Peel en Maas,  een landelijk gebied in Noord- en 

Midden Limburg waar nog rust en ruimte is. Met 

twee bijzondere extra’s: het nationaal park De Groote 

Peel, en de Maas met zijn sfeervolle oevers en dorpen. De 

Heldense Bossen (1100 ha. bosgebied) en het Leudal.

Topcamping
De Heldense Bossen is een topcamping. De laatste jaren zijn 

wij door de ANWB steeds zeer hoog gewaardeerd. 

U vindt bij ons alle moderne voorzieningen en tal van recre-

atiemogelijkheden. Voor onze jonge en minder jonge gasten

 hebben wij een ruim aanbod van leuke, spannende en  sportieve 

activiteiten. Subtropisch recreatiebad tot 24 graden verwarmd 

buitenbad.

Maasplassen



Toeristen en trekkers  
Camping en Speelpark De Heldense Bossen 

verwelkomt ieder jaar tal van gasten. Deels zijn dat 

vaste gasten die hun eigen stacaravan hebben. 

Ongeveer de helft van de camping is bestemd voor 

toeristische kampeerplaatsen.  

De allerbeste voorzieningen
Als topcamping zijn wij aan onze stand verplicht om uitmuntende voorzieningen te 

hebben. Zoals moderne toilet- en douchegebouwen, verspreid over het hele terrein. 

Natuurlijk is er een goed gesorteerde supermarkt waar u ook terecht kunt voor verse 

groente en warme broodjes. Geen zin om te koken: pak dan een frietje in de snackbar 

of ga uit eten in ons restaurant Op d’n Berg.

Het Bosmannetje
Het Bosmannetje is de oorspronkelijke bewoner van De Heldense 

Bossen. Hij leeft er nog steeds! Je komt zijn afbeelding op allerlei 

plekken tegen. Het is een vriendelijk, een tikkeltje ondeugend wezen. 

Als de campingbaas het vraagt, komt hij wel eens naar de kinderen van de 

camping. Dan zie je hem in het echt!
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Activiteiten voor de kinderen...
Vervelen is er in De Heldense Bossen niet bij. In de vakantieperiodes

kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar elke dag meedoen aan allerlei activiteiten.

Voor de jongsten is dat bv. voorlezen, knutselen, tikspelletjes of pop-

penkast. Voor de wat oudere kinderen organiseren we onder meer speur-

tochten, discozwemmen, bosspelen, panna-voetbal en fi lmavonden. In de zomer-

vakantie is er iedere week een thema met speciale activiteiten, bv Wild West of Circus.

 In die periode worden ook speciale activiteiten georganiseerd voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar.

...en voor het hele gezin
Maar u kunt zich ook zélf met uw kinderen uitstekend vermaken 

op de camping. Bijvoorbeeld in het subtropische zwembad of 

in het buitenbad. In de zeer uitgebreide speeltuin, op de 

roeivijver of bij de kinderboerderij. Of ga lekker een 

balletje trappen op het sportveld, of een potje darten 

of biljarten in ‘t Praothoes. 

Vanaf de camping starten ook diverse gemar-

keerde wandelingen door het omliggende bos. 

En het bekende knooppunten-netwerk voor 

fi etsers loopt pal langs de camping.
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Een kampeerbungalow huren
Heeft u geen eigen tent of caravan? Geen probleem: dan kunt u een van de fraai gelegen  

bosgalows of (luxere) kampeerbungalows huren. U combineert dan het kampeergevoel met de luxe 

van een bungalow. Deze accommodaties zijn compleet ingericht en geschikt voor 4-6 personen.

 U kunt op de camping ook stacaravans huren.
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Wandelen en winkelen in de buurt
Camping en Speelpark De Heldense Bossen ligt midden in een 1100 ha groot 

bosgebied op de grens van Helden. Vanaf de camping starten drie wandelroutes 

die u onder meer over de karakteristieke stuifduinen voeren. Ook speciaal aange-

legde fi etspaden voeren dwars door het bos en het aangrenzende platteland. 

Wilt u even wat anders, dan kunt u ontspannen gaan winkelen in het levendige 

centrum van Helden-Panningen (5 km). Daar zijn ’s zomers tal van speciale vakan-

tie-activiteiten. Ook de prachtige Maasoever in Kessel (4 km), met zijn hooggelegen 

kasteelruïne en het charmante  veerpontje, is een niet te missen uitstapje in de directe 

omgeving van de camping.
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Het Land van 
Peel en Maas

Het Land van Peel en Maas biedt 

rust en ruimte, en een bijzondere 

combinatie van landschappen. Zo ligt 

aan de ene kant nationaal park De Groote 

Peel: eeuwenlang een mysterieus moeras- 

en veengebied dat de natuurlijke grens vormde 

tussen Brabant en Limburg. Aan de andere kant ligt het 

Maasdal, met tal van historische dorpen.

Het hele gebied daar tussen is een waar paradijs voor de fi etsliefhebber die houdt van het platte-

land. Het was niet voor niets de eerste regio in Nederland met het fi etsknooppuntensysteem. Dit 

is een uniek web van fi etsroutes waarbij de allermooiste toeristische routes en plekjes vernuftig 

aan elkaar zijn geknoopt. De vele kruisen en kapellen onderweg geven uw fi etstocht een speciaal 

Limburgs tintje.

Er op uit!
Binnen een straal van 20 km liggen nog veel meer excursie-

mogelijkheden. Zo kunt u gaan golven bij Kapelkeshof in Helden-

Grashoek of in Kessel opstappen voor een vaartocht over de 

Maas. De kinderen kunnen uit hun dak gaan in het populaire 

attractiepark Toverland in Sevenum. En de hele familie komt 

ogen tekort in het sfeervolle Missiemuseum in het klooster-

dorp Steyl. Voor een dagje shoppen liggen Venlo, Weert en 

de chique bisschopsstad Roermond vlakbij. En zeker niet 

te missen: het witte stadje Thorn, de parel van Midden-

Limburg.
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